اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی ) دانشکده هنر(
ردیف

سازمان

عنوان طرح پژوهشی

1

آسیب شناسی تعارضهای هویتی ناظر بر رویکرد زنان نسبت به زیبایی
معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری
2

بررسی نقش فعالیت های هنری زنان در ارتقای کیفیت زندگی آنان
معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(
ردیف

1

عنوان طرح پژوهشی

سازمان

باورهای دینی:
بررسی عوامل موثر در پایداری ارزش های دینی در بین زنان و دختران
بررسی اثر بخشی باورهای دینی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان و دختران

معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی) دانشکده فنی و مهندسی(
ردیف

عنوان طرح پژوهشی

سازمان

1

محور منبع آب-بررسی انسداد بیولوژیکی فیلتر شنی و شکاف لوله جدار چاهی و امکان احیا و بازسازی
آنها

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

2

محور منبع آب -با توجه به افت شدید سطح ایستابی چاه ها و ریزشی بودن بافت خاک در برخی از
نواحی استان تهران ،روش نوین حفاری چاه ها که در برابر ماسه دهی و ریزش و یا رانش زمین مقاوم
باشند ،مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

3

محور منبع آب -بررسی امکان سنجی تأمین آب روستاهای شهرستان دماوند از سازندهای کارستیک

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

4

محور فناوریهای نوین-کاربرد فناوری های نوین در ثبت و رصد لحظه ای از هرگونه تغییرات انحراف از
محور و ایجاد ناپیوستگی درساختمان چاه

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

5

محور کیفیت بررسی روش نوین برای نیترات زدایی چاه های آب شرب

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

6

مدل سازی و تغذیه مصنوعی شناسایی منابع آب

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

7

مقایسه روش ژئو رادار با سایر روش های ژئوفیزیکی در مطالعات آب یابی استان تهران

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

8

محور تصفیه فاضالب-بررسی وضعیت سامانه های فاضالب

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

9

محور تصفیه فاضالب-بررسی و معرفی مناسبترین روش از نظر فنی و اقتصادی در روستای سعیدآباد
جاجرود

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

11

محور تصفیه فاضالب-شناسایی و کاربردی نمودن فناوری نوین برای پایداری لرزه ای در تصفیه خانه های
فاضالب

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

11

محور تأسیسات و تجهیزات-بررسی احتمال آالیندگی ناشی از کاربرد لوله های  UPVCدر منابع آب
شرب

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

12

محور مدیریت فنی اقتصادی و اجتماعی -بررسی ایجاد تفکر شرکتی در میان مدیران شرکت آب و فاضالب
روستایی به منظور افزایش درامد شرکت و کاهش مصرف

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

13

محور مدیریت فنی اقتصادی و اجتماعی -ارزیابی پایان نامه های انجام شده در شرکت آبفار در ابعاد منطقه
ای و ارائه راهکار در جهت کاربردی نمودن آنها

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

14

محور مدیریت فنی اقتصادی و اجتماعی-استفاده اززئولیت طبیعی در کاهش نیترات و کدورت چاه های آب
شرب روستاهای استان تهران

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

15

محور مدیریت فنی اقتصادی و اجتماعی--استفاده از دولومیت نیم پخته در کاهش فلزات سنگین از چاه های
آب شرب

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

16

بررسی ایجاد تفکر شرکتی در میان مدیران شرکت آب و فاضالب روستایی به منظور افزایش درامد
شرکت و کاهش مصرف

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

17

روشهای ارزیابی سطح اقتصادی آب بدون درآمد و راهکارهای کاهش انشعابات غیرمجاز در روستاهای
استان تهران

شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی)دانشکده علوم پایه(
ردیف
1

عنوان طرح پژوهشی

سازمان

تحقیق و مطالعه در زمینه انرژی باد
مطالعات و تحقیق در پتانسیل سنجی منابع بادی
مطالعات و تحقیق در اطلس باد ایران
مطالعات و تحقیق در طراحی ،نگهداری و توسعه نیروگاههای بادی متصل و منفصل از شبکه
مطالعات و تحیق در مورد اجزای توربین بادی با اولویت گیربکس ،ژنراتور ،سیستم کنترلی و پره

مطالعات و تحقیق در نیروگاههای بادیoffshore
مطالعات و تحقیق در اثرات متقابل شبکه و نیروگاههای بادی
مطالعات و تحقیق در توربینهای بادی کوچک
مطالعات و تحقیق در انرژی باد و هیبرید آن با سایر منابع انرژی
مطالعات و تحقیق در توربینهای بادی با گیربکس و بدون گیربکس
مطالعات و تحقیق در توربینهای بادی مگاواتی

سازمان اترژی های نو ایران(سانا) وزارت نیرو

2

تحقیق و مطالعه در زمینه انرژی خورشیدی
مطالعات و تحقیق در نیروگاههای حرارتی خورشیدی
مطالعات و تحقیق در بومی سازی و انتقال فناوری سیستمهای خورشیدی
مطالعات و تحقیق در سیستمها و سلولهای فتوولتاییک
مطالعات و تحقیق در زمینه کاربردهای غیر نیروگاهی انرژی خورشیدی نظیر سرمایش و گرمایش خورشیدی،
آب شیرین کن های خورشیدی
مطالعه و تحقیق در زمینه پتانسیل سنجی منابع انرژی خورشیدی
مطالعه و تحقیق در زمینه سیستم های ذخیره حرارت با کاربرددر سیستمهای خورشیدی
مطالعه و تحقیق در خصوص استفاده از سیستم های نوین خورشیدی در تولید حرارت و الکتریسیته

3

تحقیق و مطالعه در زمینه انرژی هیدروژن و پیل سوختی
تسلط بر فناوریهای زیرساختی هیدروژن و تولید هیدروژن
تسلط بر فناوریهای زیرساختی عرضه و ذخیره هیدروژن
تسلط بر فناوریهای پیلهای سوختی پلیمری
تسلط بر فناوریهای پیلهای سوختی اکسید جامد

4

تحقیق و مطالعه در زمینه انرژی زیست توده
توسعه کاربرد سیستمهای انرژی زیست توده
شناخت و توسعه منابع زیست توده
بومی سازی سیستمهای زیست توده
شناخت و توسعه فناوریهای مختلف تبدیل فناوری های ترموشیمی نظیر نیروگاه های گازی سازی،
پیرولیز،پالسماRDF،
فناوری های بیوشیمیایی نظیر نیروگاههای بیوگازی ،لندفیلی
شناخت سوختهای زیستی و فناوریهای تولید و تبدیل و مصرف آن
شناخت و تسلط بر فرآیندها
کسب دانش فنی پاالیشگاههای زیستی
تحقیق در مصرف این سوختها در حمل و نقل

5

تحقیق و مطالعه در زمینه انرژی زمین گرمایی
بررسی و تحقیق در زمینه پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در ایران
توسعه کاربرد پمپ حرارتی زمین گرمایی جهت تأمین گرمایش و سرمایش محیط
بررسی و تحقیق در زمینه کاربرد حرارتی انرژی زمین گرمایی جهت گرمایش منازل
مطالعه و بررسی در خصوص کاربرد مستقیم و غیر مستقیم انرژی زمین گرمایی
مطالعه و تحقیق در زمینه نقشه انرژی ژئوترمال ایران و معرفی مناطق مناسب از نظر پتانسیل انرژی زمین
گرمایی جهت استفاده و غیر مستقیم

6

تحقیق و مطالعه در زمینه انرژی های تجدید پذیر
تحقیق و مطالعات اقتصادی و سیاست گذاری انرژیهای نو
تحقیق و مطالعات انتقال فناوری و بومی سازی انرژیهای نو
تحقیق و مطالعات توسعه کاربرد و تجاری سازی انرژیهای نو
تحقیق و مطالعات در زمینه خصوصی سازی انرژیهای نو

سازمان اترژی های نو ایران(سانا) وزارت نیرو

سازمان اترژی های نو ایران(سانا) وزارت نیرو

سازمان اترژی های نو ایران(سانا) وزارت نیرو

سازمان اترژی های نو ایران(سانا) وزارت نیرو

مطالعات و تحقیق در زمینه انرژی امواج
مطالعات و تحقیق در زمینه منابع انرژی آبی و نیروگاههای آبی کوچک
مطالعات زیست محیطی در خصوص انواع روشهای کاربردسیستمهای تجدید پذیر ،پیشنهاد و اتخاذ روشها
مطالعه و تحقیق در خصوص فعالیت های کاربردی نانو فناوری درصنعت انرژی های تجدید پذیر

سازمان اترژی های نو ایران(سانا) وزارت نیرو

بررسی مشکالت فن و الکتروموتورهای محرک آنها در واحد اوره ,گرانول فن های 4411،4412،4413،4414
آنالیز تنش الینهای بخار با شناسنامه پژوهشی
ساخت پایلوت برج خنک کننده جهت تست مواد شیمیایی مصرفی در برج های خنک کننده مجتمع
افزایش طول عمر قطعات چدنی مصرفی در واحدهای اسید سولفوریک مجتمع
بررسی تامین خوراک برای کل و یا بخشی از مجتمع و بررسی منابع موجود و تهیه گزارشات فنی و مالی
بررسی خوردگی الین های آب دریا وارائه گزینه های مناسب رنگ اپوکسی

7

شرکت پتروشیمی رازی

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی) دانشکده اقتصاد و حسابداری(
ردیف

1

عنوان طرح پژوهشی


اشتغال و بازار کار
طراحی الگوی جامع صندوق های مردمی تأمین اعتبارات کسب و کارهای کوچک و حمایت از کارآفرینان نوپا
طراحی و ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار
آینده پژوهی عرضه و تقاضای بازار کار
آینده پژوهی مشاغل در ایران
طراحی مدل اجرائی ایجاد اشتغال پایدار در سطح ملی و منطقه ای
بررسی و ارائه راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی

2

تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار
طراحی مدل مزدی با تاکید بر افزایش سهم مزد در قیمت تمام شده تولید از طریق آنالیز و تحلیل مولفه های قیمت تمام
شده محصول  ،کاهش هزینه های مالدله  ،سربار و فساد
مطالعه و بررسی عمده ترین علل شکل گیری دعاوی کارگری و کارفرمائی و ط راحی مدل های اجرائی با قابلیت های باال با
هدف کاهش دعاوی
تدوین مدل بومی افزایش بهره وری نیروی کار با برد ملی
طراحی و تدوین شاخص های کلیدی برای معماری مجدد  ،توسعه و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی
طراحی راهکارهای اجرائی مدل های طبقه بندی مشاغل با هدف ترویج و رشد خالقیت  ،بهره وری و نوآوری

3

کار شایسته
بررسی شاخص های کار شایسته در کشور
تبیین راهکارهای ارتقاء و توسعه گفتگوی شرکای اجتماعی کار با تاکید برالکوهای توانمند سازی

4

سازمان

توانمندسازی و توسعه سرمایههای انسانی و اجتماعی
تدوین گزارش سالیانه توسعه انسانی کشور
طراحی و پیاده سازی پورتال توسعه انسانی جمهوری اسالمی ایران
معماری منابع انسانی به منظور طراحی مدل اجرائی هدایت بازار کار به تناسب استعدادهای ملی و منطقهای

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

طراحی مدل اجرائی ارتقاء سطح دانش و نرخ دانایی کارکنان وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه بر
اساس مدل 11115
مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفهای با محوریت فناوریهای جدید و تناسب ان با نیازهای بازار کار
طراحی مدل یکپارچه فرآیند آموزش و پژوهش وزارت تعاون  ،کار و ر فاه اجتماعی
5

گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار
بررسی راهکارهای ارتقاء سرمایه اجتماعی جامعه کار و تولید (اعتماد ،قانونگرایی ،انسجام اجتماعی  ،مشارکت و )...
طراحی مدل اجرائی ارتقاء شاخصهای فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید با تاکید بر فرهنگ ملی و منطقه ای " خرده
فرهنگ ها "
تبیین راهکارهای ارتقاء اخالق حرفهای بر مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

تحلیل محتوای متون درسی در مقاطع تحصیلی و ارائه مدل های بومی با هدف ارتقاء فرهنگ کار ،تعاون و مشارکت اجتماعی

طراحی مدل اجرائی ( فرهنگی  ،اجتماعی ) پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی( اعتیاد  ،پرخاشگری  ،کودکان کار ،
گسست نسلی  ،آسیب های نوپدید اجتماعی و )..در جامعه کار و تولید.
6

حوزه تعاون
طراحی مدل نوین ( ملی و منطقه ای ) توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی و ارائه راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در
اقتصاد ملی
طراحی مدل توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونیها
بررسی تطبیقی تجارب موفق دنیا و ارائه راهکار به منظور بهبود و گسترش زمینه های فعالیت تعاونی ها با تاکید بر الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت
بررسی زمینه های ایجاد ارتباط مؤثر و اصولی بین نیازهای بخش تعاون و نظام آموزش کشور

7

حوزه رفاه اجتماعی

بررسی و تبیین راهکارهای ایجاد "جامعیت" "،پایداری "و " کفایت" در خدمات اجتماعی (امدادی ،حمایتی و
بیمهای) براساس استانداردها و طراحی مدل توسعه ای نظام تأمین اجتماعی چند الیه
محاسبه شاخص حمایت اجتماعی در ایران از منظر هزینه ،پوشش ،توزیع و اثربخشی در سه حوزه بیمه
ای ،حمایتی و بازار کار
مطالعه نظامهای ارزیابی و نظارت برنامه های اجتماعی و طراحی مدل پیشنهادی برای ایران
تدوین پیش نویس بسته سیاست رفاه اجتماعی
طراحی و تدوین سند کاهش فقر چندبعدی کودکان (سالمت و امنیت غذایی ،آموزش و )...
طراحی مدل نوین هدفمندی یارانه ها با تاکید بر ارتقاء شاخص های رفاه اجتماعی
بررسی تطبیقی بیمه های سالمت در کشورهای مختلف و ارائه مدل اجرائی ادغام یا یکپارچه سازی صندوق های
بیمه سالمت
8

حوزه اقتصادی و تولید
بررسی و مطالعه تطبیقی اصول و ضوابط سرمایه گذاری صندوق های بیمه ای و ارائه مدل جامع بومی متناسب با شرایط
ایران
بررسی زمینه های الزم به منظور استقرار شایسته ساالری در مدیریت حوزههای اقتصادی وزارتخانه و شرکت های تابعه
بررسی زمینه های توسعه فعالیتهای مولد سودآور با استراتژی عدم رقابت با بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی وزارت
تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

مهندسی مجدد به منظور تدوین نظام نوین تأمین مالی ( سرمایه گذاریهای بین المللی و غیره ) و چگونگی حفظ و پایداری
منابع مالی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی
بررسی و تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق های تابعه و نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه
گذاری
تدوین سازو کارهای اصالح ساختار ،بهبود بهرهوری و ارتقاء سالمت اداری صندوق ها
تدوین برنامه عملیاتی وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی.

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی )دانشکده حقوق(
ردیف

1

عنوان طرح پژوهشی

زنان ،حقوق و مالکیت

بررسی میزان آگاهی زنان و دختران نسبت به قوانین ناظر بر ازدواج
2

زنان ،حقوق و مالکیت

بررسی تطبیقی قوانین حوزه خانواده در کشورهای اسالمی و غربی
3

زنان ،حقوق و مالکیت

بررسی قوانین حمایتی ناظر بر خانواده و شناسایی فقدان های قانونی حوزه زنان و خانواده
4

زنان ،حقوق و مالکیت

آسیب شناسی رویکرد نهادهای حاکمیتی و اجرایی نسبت به عدالت جنسیتی
5

معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری
معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری
معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری
معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری

زنان ،حقوق و مالکیت

شناسایی شیوه های موثر ارتقای آگاهی مسئوالن و دست اندرکاران حاکمیتی نسبت به
مسائل زنان
6

سازمان

معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری

زنان ،حقوق و مالکیت

مطالعه تطبیقی قوانین و شرایط ناظر بر بیمه و اشتغال زنان در ایران و سایر کشورها

معاونت امور زنان و خانواده
ریاست جمهوری

7

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی:بررسی شیوههای ارتکاب جرائم اقتصادی در حوزه
قاچاق کاال و ارز ،شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

8

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم اقتصادی در حوزه
خصوصی سازی ،شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

9

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم اقتصادی در حوزه
معامالت دولتی ،شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

11

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم حوزه ثبت شرکتها
و موسسات ،شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

11

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرم پولشویی ،شناسایی
خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

12

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم حوزه زیست-
محیطی ،شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

13

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم حوزه سایبر،
شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

14

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم پزشکی ،دارویی،
آرایشی و بهداشتی ،شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

15

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :استخراج و تدوین تجربیات مقامات امنیتی ،قضایی و
انتظامی در پیشگیری از جرم و آسیب-های اجتماعی

16

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم علیه میراث فرهنگی،
شناسایی خألهای فرهنگی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

17

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم سایبری ،شناسایی
خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

18

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای
پیشگیری در خصوص جرایم احتکار ،گرانفروشی و کم فروشی

19

پیشگیریهای حقوقی– قضایی و وضعی– امنیتی :بررسی شیوههای ارتکاب جرائم علیه سالمت مواد
غذایی و آشامیدنی ،شناسایی خألهای قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیری

20

محور مطالعات :مطالعات اجتماعی
تبیین الگوهای پیشگیری از جرم در فاتب
تهدیدات فضای مجازی و نظم و امنیت

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

21

محور مطالعات :مطالعات جرم شناسی و نظم و امنیت
علل و عوامل وقوع سرقت در تهران بزرگ
شاخص های وقوع و کشف جرایم خشن در تهران بزرگ
آسیب شناسی اجتماعی وقوع جرم در تهران بزرگ
آموزش همگانی و پیشگیری از جرم سرقت و ...

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

22

محور مطالعات :مطالعات حقوقی و نظم و امنیت
تبیین حقوق و تکالیف شهروندی در فاتب
خالء های قانونی پلیس در کنترل ترافیک

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی) دانشکده مدیریت(
ردیف

1

عنوان طرح پژوهشی

سازمان



اشتغال و بازار کار
طراحی الگوی جامع صندوق های مردمی تأمین اعتبارات کسب و کارهای کوچک و حمایت از کارآفرینان نوپا
طراحی و ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار
آینده پژوهی عرضه و تقاضای بازار کار
آینده پژوهی مشاغل در ایران
طراحی مدل اجرائی ایجاد اشتغال پایدار در سطح ملی و منطقه ای
بررسی و ارائه راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

2

تنظیم روابط کار و صیانت از نیروی کار
طراحی مدل مزدی با تاکید بر افزایش سهم مزد در قیمت تمام شده تولید از طریق آنالیز و تحلیل مولفه های
قیمت تمام شده محصول  ،کاهش هزینه های مالدله  ،سربار و فساد
مطالعه و بررسی عمده ترین علل شکل گیری دعاوی کارگری و کارفرمائی و طراحی مدل های اجرائی با قابلیت
های باال با هدف کاهش دعاوی
تدوین مدل بومی افزایش بهره وری نیروی کار با برد ملی
طراحی و تدوین شاخص های کلیدی برای معماری مجدد  ،توسعه و توانمندسازی تشکل های کارگری و
کارفرمایی
طراحی راهکارهای اجرائی مدل های طبقه بندی مشاغل با هدف ترویج و رشد خالقیت  ،بهره وری و نوآوری

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

3

کار شایسته
بررسی شاخص های کار شایسته در کشور
تبیین راهکارهای ارتقاء و توسعه گفتگوی شرکای اجتماعی کار با تاکید برالکوهای توانمند سازی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

4

توانمندسازی و توسعه سرمایههای انسانی و اجتماعی

5

تدوین گزارش سالیانه توسعه انسانی کشور
طراحی و پیاده سازی پورتال توسعه انسانی جمهوری اسالمی ایران
معماری منابع انسانی به منظور طراحی مدل اجرائی هدایت بازار کار به تناسب استعدادهای ملی و منطقهای
طراحی مدل اجرائی ارتقاء سطح دانش و نرخ دانایی کارکنان وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه
بر اساس مدل 11115
مهندسی مجدد نظام آموزشی فنی و حرفهای با محوریت فناوریهای جدید و تناسب ان با نیازهای بازار کار
طراحی مدل یکپارچه فرآیند آموزش و پژوهش وزارت تعاون  ،کار و ر فاه اجتماعی

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

گسترش امور فرهنگی و اجتماعی نیروی کار
بررسی راهکارهای ارتقاء سرمایه اجتماعی جامعه کار و تولید (اعتماد ،قانونگرایی ،انسجام اجتماعی  ،مشارکت و )...
طراحی مدل اجرائی ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار و تولید با تاکید بر فرهنگ ملی و منطقه ای " خرده فرهنگ ها "

تبیین راهکارهای ارتقاء اخالق حرفهای بر مبنای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
تحلیل محتوای متون درسی در مقاطع تحصیلی و ارائه مدل های بومی با هدف ارتقاء فرهنگ کار ،تعاون و مشارکت اجتماعی
طراحی اجرائی ( فرهنگی  ،اجتماعی ) پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی( اعتیاد  ،پرخاشگری  ،کودکان کار ،
گسست نسلی  ،آسیب های نوپدید اجتماعی و )..در جامعه کار و تولید.

وزارت تعاون  ،کار ورفاه اجتماعی

6

محور مطالعات :عملکردسازمان پلیس و نظم و امنیت
شیوه های توسعه مدیریت کیفیت در فاتب
ساز و کارهای استقرار و اجرای مدیریت دانش انتظامی در فاتب
شیوه های ارتقای بهره وری سازمانی فاتب و توسعه نظم و امنیت

7

محور مطالعات :مدیریت شهری نظم و امنیت
نقش پلیس در مدیریت بحران های اجتماعی شهر تهران
نقش پلیس امداد در مدیریت اغتشاشات شهری
مدیریت کنترل ترافیک حوزه حمل و نقل عمومی فاتب
الزامات و افتضائات انتظامی مدیریت کالنشهر تهران

8

محور مطالعات :امنیت محله محور
شیوه های مدیریت انتظامی مبتنی بر امنیت محله محور

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی)دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی(
ردیف

عنوان طرح پژوهشی

1

محور مطالعات :عملکردسازمان پلیس و نظم و امنیت
آسیب شناسی شغلی کارکنان پلیس پایتخت
اقتدار پلیس پایتخت و نظم و امنیت
توانمندسازی علمی و حرفه ای پلیس پایتخت(راهکارها و رویکردها)
فرهنگ سازمانی و منش انتظامی پلیس پایتخت
شیوه های توسعه مدیریت کیفیت در فاتب
ساز و کارهای استقرار و اجرای مدیریت دانش انتظامی در فاتب
شیوه های ارتقای بهره وری سازمانی فاتب و توسعه نظم و امنیت

2

محور مطالعات :مطالعات اجتماعی
تبیین الگوهای پیشگیری از جرم در فاتب
شیوه های توسعه مشارکت اجتماعی شهروندان در فاتب
نقش مشارکت نهادهای اجتماعی و مردم با پلیس در افزایش نظم و امنیت
سرمایه اجتماعی پلیس و نظم و امنیت
پلیس جامعه محور و احساس امنیت
تهدیدات فضای مجازی و نظم و امنیت
آسیب شناسی اعتیاد به مواد مخدر(صنعتی و روان گردان) و تاثیر آن بر نظم و امنیت
شیوه های ارتقای فرهنگ ترافیک

3

محور مطالعات :مطالعات جرم شناسی و نظم و امنیت
علل و عوامل وقوع سرقت در تهران بزرگ
شاخص های وقوع و کشف جرایم خشن در تهران بزرگ
آسیب شناسی اجتماعی وقوع جرم در تهران بزرگ

سازمان

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

آموزش همگانی و پیشگیری از جرم سرقت و ...
فرهنگ ترافیک و مدیریت کنترل تصادفات در تهران بزرگ
4

محور مطالعات :مطالعات حقوقی و نظم و امنیت
چالش های قضایی پلیس در برقراری نظم و امنیت در تهران بزرگ
تبیین حقوق و تکالیف شهروندی در فاتب
خالء های قانونی پلیس در کنترل ترافیک

5

محور مطالعات :مدیریت شهری نظم و امنیت
نقش پلیس در مدیریت بحران های اجتماعی شهر تهران
بافت های فرسوده و نظم و امنیت
نقش پلیس امداد در مدیریت اغتشاشات شهری
مدیریت کنترل ترافیک حوزه حمل و نقل عمومی فاتب
الزامات و افتضائات انتظامی مدیریت کالنشهر تهران
پیاده سازی روش های نوین پدافند غیر عامل در سیستم های حمل و نقل شهری

6

محور مطالعات :انضباط اجتماعی ،نظم و امنیت
ارائه الگوی اسالمی – ایرانی انضباط اجتماعی
شیوه های انتظامی نهادینه سازی انضباط اجتماعی در تهران بزرگ
نقش مردم و سازمانها و نهادهای مرتبط در برقراری و حفظ انضباط اجتماعی در تهران بزرگ
چالش های پلیس در برقراری انضباط اجتماعی در کالنشهر تهران

7

محور مطالعات :امنیت محله محور
شیوه های مدیریت انتظامی مبتنی بر امنیت محله محور
مدل بومی ایرانی – اسالمی مدیریت انتظامی محالت پایتخت
چالش های استقرار و اجرای طرح امنیت محله محور
نقش مشارکت مردم و نهادها و سازمان های مرتبط در طرح امنیت محله محور

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

دفتر تحقیقات کاربردی
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

